
 
Piracicaba, 21 de janeiro de 2022.  

 

Prezados pais ou responsáveis,  

 

 Otimistas e confiantes, estamos dando início ao ano letivo de 2022. Indubitavelmente, 

2021 foi um ano bastante desafiador devido ao agravamento da pandemia, a qual ainda persiste, 

mas acreditamos que, com o avanço da vacinação e seguindo todos os protocolos de segurança, 

podemos vislumbrar daqui para frente um contexto educacional mais tranquilo.   

 Sejam bem-vindos ao primeiro semestre do novo ano letivo certos de que almejamos 

contribuir para uma sólida formação escolar, com muita responsabilidade e avidez por 

conhecimento. Para que assim seja, listamos a seguir algumas orientações às famílias e aos 

alunos, a saber:  

 

• É obrigatório o uso da máscara nas dependências do colégio. Será permitida a retirada 

apenas nos locais determinados para alimentação durante os intervalos. Não será 

permitida a circulação de alunos sem máscaras. Os estudantes serão orientados a trocá-las 

a cada duas horas; 

• Na entrada, faremos a higienização das mãos, mochilas e dos calçados. Haverá também 

aferição de temperatura. Caso o aluno esteja em estado febril, os pais deverão levá-lo 

imediatamente para casa; 

• É necessário trazer álcool em gel, garrafinha de água e máscaras reservas (alunos do 

período integral deverão trazer três máscaras adicionais); 

• Caso o aluno tenha febre ou sintomas gripais durante o período de aula, os pais serão 

comunicados e deverão vir buscá-lo imediatamente; 

• Ninguém poderá compartilhar materiais e lanches; 

• Pedimos a gentileza de comunicarem ao colégio caso o aluno apresente sintomas gripais 

ou tenha tido contato com algum caso positivado ou suspeito de Covid-19, devendo 

permanecer em casa. A transparência é fundamental; 

• Caso aconteça de algum aluno ou colaborador positivar para Covid-19, a escola avaliará a 

situação, caso a caso, e comunicará às famílias. 

 

Para que tenhamos um ano letivo menos conturbado e mais significativo, contamos com o 

apoio e com a colaboração de todos. Agradecemos a confiança e desejamos um ótimo retorno.  

Se houver qualquer dúvida, estamos à disposição.  

        Atenciosamente,  

Direção	


